
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЛУШАЈУ ПРЕДМЕТЕ 

1. Практикум 

2. Теоријске и експерименталне основе стручног рада (по новим и старим студијским 

програмима)   

3. Стручна пракса (по новим и старим студијским програмима)   

 
Поштовани студенти, 

 

У VI семестру школске 2021/2022 године се слушају горе наведени предмети. За 

све који сте који сте пријавили за слушање предметa дати су термини одржавања 

у тексту испод. Из предмета Практикум и Теоријске и експерименталне основе 

стручног рада (по новим и старим студијским програмима)  један део часова се 

одржава у школи (преко платформе Moodle) а део у истом предузећу у коме 

обављате и стручну праксу.  

Део преко платформе Moodle платформе слушају сви студенти у исто време  

(објашњено у тексту испод) а практични део предмета Практикум и Теоријске и 

експерименталне основе стручног рада (по новим и старим студијским 

програмима) и  Стручна пракса  можете похађати у три периода означена са а), б) 

и в) у зависности од могућности предузећа да вас прими на похађање практичног  

дела. (Термини су дати у тексту испод) 

 

У наредном периоду потребно је да нађете предузеће где можете обављати стручну 

праксу.  

Када се договорите о термину обављања праксе у предузећу, потребно је да попуњену 

документацију (Сагласност предузећа оверена од стране предузећа и Упут за обављање 

праксе) доставити у Школу у студентску службу код референта студијског програма који 

похађате. 

 

Студенти који желе да похађају практични део у изабраном предузећу у првом термину, 

(02.02.2022.-01.04.2022), потребно је да Сагласност предузећа и Упут за обављање 

праксе доставе најкасније до 20.01.2022. године. 

 

НАПОМЕНА: Документацију за праксу можете купити у скриптарници школе 

 

Примери попуњених образаца дати су у прилогу. 
 

31.01.2022 у 10.00 обука из БЗНР (безбедност и здравље на раду) (вероватно преко 

платформе Moodle - погледати на сајту- РАСПОРЕД ЗА ОБУКУ СТУДЕНАТА VI 

СЕМЕСТРА ИЗ БЗНР) 

01.02.2022 у 10.00  обука из ЗОП (заштита од пожара) (вероватно помоћу платформе 

Moodle - погледати на сајту- РАСПОРЕД ЗА ОБУКУ СТУДЕНАТА VI СЕМЕСТРА 

ИЗ ЗОП) 

 
ПРАКТИКУМ 

Изводи се: 

31.01.2022 до 11.02.2022. године преко платформе Moodle или Zoom апликације  у 

послеподневним часовима (СВИ СТУДЕНТИ) - погледати на сајту- РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА 

 



ТЕОРИЈСКЕ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ОСНОВЕ СТРУЧНОГ РАДА (по новим и 

старим студијским програмима) 

 Изводи се: 

14.02.2022. до 25.02.2022. године преко платформе Moodle у послеподневним часовима (СВИ 

СТУДЕНТИ) - погледати на сајту- РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА 

 

 

У ИЗАБРАНОМ ПРЕДУЗЕЋУ (ПРАКТИКУМ, ТЕОРИЈСКЕ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ 

ОСНОВЕ СТРУЧНОГ РАДА, СТРУЧНА ПРАКСА) 

Изводи се: 

а) 02.02.2022. до 01.04.2022. године  

б) 21.03.2022. до 20.05.2022. године  

в) 04.05.2022. до 01.07.2022. године  

 

Термини за доделу оверених упута студентима биће накнадно истакнути. 

 

За све информације можете се распитати код Драгане Тодоровић на е-маил: 

todorovic@vtsns.edu.rs 

 

 

У СЛУЧАЈУ ДА ДОЂЕ ДО ПРОМЕНЕ ТЕРМИНА БИЋЕТЕ  

БЛАГОВРЕМЕНО  ОБАВЕШТЕНИ. 

 

 

 
Пример попуњених образаца можете погледати ОВДЕ 
 

http://vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2021/12/Popunjeni_primeri.pdf

